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EUQA – Zvlhčovač pro cirkulovanou vodu    
1.   Trubka přiváděné vody
2.   Uzavírací ventil (není dodán)
3.   EUAZ-08 odlučovač vody (příslušenství)
4.   Kondenzátní trubka
5.   Náplň zvlhčovače
6.   Eliminátor kapek
7.   Stříkací trubka
8.   Koncová zátka
9.   Postranice
10. Filtr vody, sítko max. 500  (není dodán)
11. Proplachovací hadice
12. Ventil pro konstantní průtok

Obr. 1

Připojení zvlhčovače k vodnímu systému  

Přívod vody ke zvlhčovači se reguluje ventilem 
konstantního průtoku 12.
Připojte přívodní trubku (1) k vstupní odbočce (15 mm 
jmen. velikost trubky, 1/2“ BSP samičí závit). Namontujte 
uzavírací ventil (2) a filtr vody (10) do přívodní trubky 
vody.

Tabulka 1, rozměry přípojky
 

Velikost přípojky

Velikost Přívod Výstup

11-60 č. 15 1/2“  32

62 č. 15 1/2“ 2x  32

64-82
b = 4

č. 15 1/2“ 2x  32

64-82
b = 3

č. 20 3/4“ 2x  32

84 č. 20 3/4“ 2x  32

Vypouštěcí trubka musí být namontována s odlučovačem 
vody EUAZ-08 (3), který je možno čistit a musí být 
odveděn, bez redukce v průměru do guly v podlaze.
Uzavírací ventil, odlučovač vody a filtr vody nejsou dodány 
s EUQA.

Objednací klíč

Výparný zvlhčovač   
                        

Velikost (aa)
11, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 
40, 41, 42, 50, 51, 53,
60, 62, 64, 71, 73, 80, 82, 84

Stupeň zvlhčení (b)
3 = 85% skleněné vlákno
4 = 60% skleněné vlákno

Verze (c)
2 = průtlačná voda

Inspekční strana (d)
1 = pravá, 2 = levá

Seřízení před přejímkou

Kontrolujte: 
A.  jsou-li náplně eliminátoru kapek správně osazeny pro 

směr průtoku vzduchu, viz šipka, 
B.  neexistují-li úniky vody v nějaké spojce a přípojce, 
C.  průtok vody náplní zvlhčovače musí být v souladu 

s tabulkou 2,
D.  jestli je voda vytlačována ze všech otvorů ve stříkací 

trubce nebo trubkách. Když jsou některé otvory ucpané, 
použijte jehlu k jejich zprůchodnění. Když je stříkací 
trubka(y) extrémně ucpaná, vyndejte koncovou zátku 
(8), použijte kulatý kartáč na vnitřek a proplachujte, 
dokud není čistá.

Tabulka 2, průtok přiváděné vody, l/min
velikost
skleň.vlákno
85%

skleň.vlákno
60%

velikost
skleň.vlákno
85%

skleň.vlákno
60%
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